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Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM 

Rozdział I 

Informacje o projekcie Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM 

§ 1 

Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM jest projektem edukacyjnym, zwanym dalej 

Projektem, realizowanym przez Miasto Jasło w  szkołach podstawowych we 

współpracy z Fundacją LOTOS jako Partnerem Strategicznym Projektu w roku 

szkolnym 2019/2020. 

§ 2 

Celem Projektu  jest: 

1) wzmocnienie systemowych działań na rzecz opieki nad uczniem zdolnym 
w jasielskich szkołach podstawowych, 

2) identyfikacja uczniów zdolnych, 
3) kształtowanie myślenia naukowego, innowacyjności i kreatywności u uczniów 

i nauczycieli, 
4) wsparcie działań środowiska nauczycielskiego, 
5) promocja wykorzystania metody projektowej w edukacji, 
6) uzyskanie efektu synergii w zakresie włączania partnerów zewnętrznych w proces 

podnoszenia jakości edukacji, 
7) promowanie Jasła jako Miasta Wiedzy oraz Grupy LOTOS jako promotora edukacji 

 

§ 3 

Projekt  jest finansowany ze środków budżetu Miasta Jasła oraz ze środków Fundacji 

LOTOS.  

§ 4 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

1) projekcie badawczo-naukowym – rozumie się przez to projekt realizowany przez 

grupę uczniów pod opieką nauczyciela w ramach Projektu w obszarach nauk 

humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych lub o charakterze 

zintegrowanym - w obszarze edukacji wczesnoszkolnej, 

2) Ligowym Zespole Badawczym – rozumie się przez to zespół uczniów szkoły 

podstawowej realizujący projekt badawczo-naukowy w ramach Jasielskiej Ligi 

Naukowej z LOTOSEM, 

3) Opiekunie Ligi – rozumie się przez to nauczyciela szkoły podstawowej, któremu 

dyrektor szkoły powierzył funkcję opiekuna Ligowego Zespołu Badawczego, 

4) ekspercie zewnętrznym – rozumie się przez to specjalistę z zakresu zarządzania 

projektami, zatrudnionego w celu wspierania, monitorowania i ewaluacji Jasielskiej 

Ligi Naukowej z LOTOSEM, 
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5) Komisji Oceniającej – rozumie się przez to zespół ekspertów powołanych do oceny 

uczniowskich projektów naukowo-badawczych, 

6) Regulaminie – rozumie się przez to Regulamin projektu edukacyjnego Jasielska 

Liga Naukowa z LOTOSEM, realizowanego w roku szkolnym 2019/2020 

w  szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Jasło oraz niepublicznych 

szkołach podstawowych dotowanych przez Miasto Jasło we współpracy 

z Fundacją LOTOS. 

 

Rozdział II 

Zasady rekrutacji uczniów, powoływania Ligowych Zespołów Badawczych 

oraz Opiekunów Ligi 

§ 5 

1. Uczestnikami Projektu mogą być uczniowie z klas I-III i IV-VI oraz VII-VIII szkół, 

o których mowa w § 4 pkt 6, przejawiający zainteresowania i uzdolnienia 

z dziedziny humanistycznej lub matematyczno-przyrodniczej. 

2. W przypadku zgłoszenia się do projektu szkoły niepublicznej, koszty związane 

z realizacją konkretnych projektów naukowo badawczych ponosi organ 

prowadzący tę szkołę.  

§ 6 

1. Uczniowie w celu opracowania projektu badawczo-naukowego tworzą, przy 

pomocy nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy klasy, Ligowy Zespół Badawczy, 

w skład którego wchodzi od 3 do 4 uczniów.  

2. Ligowy Zespół Badawczy wypełnia i składa dyrektorowi szkoły Zgłoszenie projektu 

naukowo – badawczego w ramach Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM w 

terminie do 25 września  2019 r. 

3. Zgłoszenie projektu naukowo – badawczego w ramach Jasielskiej Ligi Naukowej z 

LOTOSEM zawiera: 

1) imiona i nazwiska uczniów tworzących Ligowy Zespół Badawczy,  

2) nazwę szkoły i grupę wiekową (klasa), 

3) tytuł projektu naukowo–badawczego, 

4) wskazanie dziedziny: zintegrowanej w obszarze edukacji wczesnoszkolnej, 

humanistycznej lub matematyczno-przyrodniczej, 

5) cele projektu naukowo-badawczego, 

6) metody i środki realizacji projektu naukowo-badawczego, 



4 
 

 

Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM 

7) podpisy uczniów – członków Ligowego Zespołu Badawczego oraz nauczyciela 

– Opiekuna Ligi. 

4. Wzór Zgłoszenia projektu naukowo – badawczego w ramach Jasielskiej Ligi 

Naukowej z LOTOSEM stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu. 

5. Opiekunowie Ligi zobowiązani są sporządzić w terminie do 15 października 

2019 r. zatwierdzony przez dyrektora szkoły Plan realizacji projektu, którego wzór 

stanowi Załącznik nr 2 niniejszego Regulamin.  

6. Ilość projektów naukowo-badawczych oraz liczbę Opiekunów Ligi w każdej szkole 

w roku szkolnym 2019/2020 ustala Miasto Jasło w porozumieniu z  dyrektorami 

szkół. 

§ 7 

1. Wyboru projektów naukowo–badawczych w danej szkole do realizacji w ramach 

Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM dokonuje w terminie do 27 września 2019 r. 

dyrektor szkoły uwzględniając: 

1) kompletność i poprawność wypełnienia Zgłoszenia projektu naukowo – 

badawczego w ramach Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM, 

2) realną możliwość zrealizowania celów projektu naukowo-badawczego 

w warunkach materialno-dydaktycznych danej szkoły, 

3) spodziewane rezultaty naukowe i wychowawcze projektu naukowo-

badawczego, 

4) walory promocyjne projektu naukowo-badawczego dla szkoły, regionu 

jasielskiego ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Jasła i Grupy LOTOS. 

2. Dyrektor szkoły sporządza Wykaz zgłoszonych projektów naukowo badawczych 

danej szkoły wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

3. Wykaz projektów naukowo-badawczych dyrektor szkoły wraz ze Zgłoszeniami 

projektu naukowo – badawczego w ramach Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM 

niezwłocznie przekazuje Burmistrzowi Miasta Jasła. 

§ 8 

1. Dyrektor szkoły dla każdego Ligowego Zespołu Badawczego powołuje nauczyciela 

– Opiekuna Ligi. Nauczyciel może zostać powołany na Opiekuna Ligi nie więcej niż 

2 Ligowych Zespołów Badawczych. 

2. Wzór Powołania nauczyciela na Opiekuna Ligi w ramach Jasielskiej Ligi Naukowej 

z LOTOSEM stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 
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3. W przypadku rezygnacji nauczyciela z funkcji Opiekuna Ligi lub uczniów z udziału 

w Zespole Ligowym dyrektor szkoły wyznacza odpowiednio innego nauczyciela lub 

innych uczniów w zastępstwie oraz pisemnie powiadamia Burmistrza Miasta Jasła 

w terminie 7 dni. 

Rozdział III 

Zasady realizacji projektów naukowo-badawczych 

§ 9 

1. Zatwierdzony przez dyrektora szkoły projekt naukowo-badawczy jest samodzielnie 

realizowany przez Ligowy Zespół Badawczy przy merytorycznym i metodycznym 

wsparciu Opiekunów Ligi oraz dyrektora szkoły do 30 maja 2020  r, czyli do dnia 

złożenia Sprawozdania całościowego z realizacji projektu.  

2. Przy realizacji projektu każdy Ligowy Zespół Badawczy może korzystać z bazy 

dydaktycznej, sprzętu i materiałów szkoły oraz wsparcia rodziców i innych 

nauczycieli. W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkołach w związku 

z epidemią COVID-19 projekty są realizowane w formie zdalnej. 

3. Dla każdego Ligowego Zespołu Badawczego szkoła otrzyma środki finansowe na 

realizację projektu do wysokości 500 zł, zgodnie z wnioskiem złożonym przez 

Opiekunów Ligi, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 niniejszego regulaminu. 

Rozliczenia ww. środków finansowych dokonuje się na podstawie faktur/rachunków 

składanych do Urzędu Miasta w Jaśle.  

4. Każdy Ligowy Zespół Badawczy odbywa konsultacje z Opiekunem Ligi w wymiarze 

maksymalnym do 45 godzin w tym:  

1) 20 godzin zegarowych – do 20 grudnia 2019 r. 

2) 25 godzin zegarowych – do 30 maja 2020 r. 

5. Podczas konsultacji Ligowy Zespół Badawczy przedstawia Opiekunowi Ligi 

harmonogram prac nad projektem, podział zadań między członków Zespołu, wyniki 

przeprowadzonych badań i działań na wyznaczonych etapach projektu, ich 

dokumentację (np. fotografie, plany, modele, wykresy, zestawienia, prezentacje 

multimedialne, strony www, tabele, rysunki i in.), propozycje rozwiązań problemów 

występujących w trakcie realizacji projektu naukowo-badawczego, sposoby 

promowania i reklamowania prac Ligowego Zespołu Badawczego, sposób 

zaprezentowania końcowych wyników zrealizowanego projektu naukowo-

badawczego oraz inne sprawy wynikające z działań projektowych. 

6. Konsultacje mogą być prowadzone na terenie macierzystej szkoły lub 

w środowisku badawczym wskazanym w Planie realizacji projektu. W okresie 

zdalnej  realizacji projektów konsultacje są prowadzone w formie zdalnej. 

7. Opiekun Ligi zobowiązany jest do: 

1) udziału w szkoleniach zorganizowanych przez Miasto Jasło na potrzeby projektu 

Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM, , o ile nie ukończył szkoleń dla opiekunów 

JLN, organizowanych w poprzednich edycjach projektu, 
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2) przeprowadzania konsultacji z Ligowym Zespołem Badawczym w terminie 

i wymiarze określonym w ust. 4 pkt 1. Szczegółowe terminy i miejsca odbywania 

konsultacji Opiekun Ligi przedstawia z dyrektorowi szkoły, 

3) zapewnienia bezpieczeństwa członkom Ligowego Zespołu Badawczego – 

w czasie prowadzenia konsultacji na terenie szkoły lub poza szkołą – zgodnie 

z przepisami w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach publicznych, 

4) uchylony, 

5) dbałości o naukowy, udokumentowany charakter prowadzonych przez Ligowy 

Zespół Badawczy lub Autora Indywidualnego badań i działań projektowych, 

6) prowadzenia Dziennika Realizacji Projektu dla danego Ligowego Zespołu 

Badawczego, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu, 

7) monitorowania postępów realizacji projektu naukowo-badawczego, w tym 

prowadzenia zapisów dotyczących obserwacji działań Ligowego Zespołu 

Badawczego oraz mierzenia rezultatów, 

8) sporządzenia i przedłożenia w ustalonym terminie do oceny cząstkowej  

Sprawozdania cząstkowego z realizacji projektu w ramach Jasielskiej Ligi 

Naukowej z LOTOSEM, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do niniejszego 

Regulaminu, 

9) sporządzenia i przedłożenia w ustalonym terminie do oceny końcowej  

Sprawozdania całościowego z realizacji projektu w ramach Jasielskiej Ligi 

Naukowej z LOTOSEM, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do niniejszego 

Regulaminu, 

10) przedłożenia w ustalonym terminie prezentacji uczniowskiej, 

11) promowania działań projektowych i wyników projektu. 

§ 10 

1. Każdy Ligowy Zespół Badawczy realizujący projekt naukowo-badawczy 

przedstawia rezultaty projektu:  

1) cząstkowe - ekspertowi zewnętrznemu w formie Sprawozdania cząstkowego 

z realizacji projektu w ramach Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM 

sporządzonego przez Opiekuna Ligi do 27 stycznia 2020 r. 

2) końcowe – Komisji Oceniającej w formie Sprawozdania całościowego z realizacji 

projektu w ramach Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM sporządzonego przez 

Opiekuna Ligi – do 30 maja 2020 r. oraz w formie prezentacji efektów projektu – 

do 30 maja 2020 r.  

3) Prezentacje uczniowskie, o których mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu,   

mogą mieć dowolną formę cyfrową, np. prezentacji multimedialnej, filmu, audycji 
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radiowej lub telewizyjnej, strony internetowej, tekstu prasowego (np. artykuł, 

wywiad, reportaż). W przypadku, gdy efekty projektu nie powstały w wersji cyfrowej 

(np.  album, wystawa, książka kucharska itp.) prezentacja  tych efektów również 

musi być  złożona w wersji cyfrowej (np. zdjęcia, prezentacja multimedialna).   

2. uchylony. 

3. Ligowe Zespoły Badawcze są obowiązane uwzględnić uwagi, oceny i wnioski 

eksperta zewnętrznego wynikające z ewaluacji i cząstkowej oceny projektów 

naukowo-badawczych przy ich dalszej realizacji.  

 

§ 11 

1. Koordynację projektu prowadzi Wydział Oświaty Urzędu Miasta w Jaśle. Obejmuje 

ona: 

1) opracowanie niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją Projektu, w tym 

budżetu Projektu, planów pracy oraz harmonogramu działań projektowych i in., 

2) organizowanie oraz finansowanie działań projektowych, ich rozliczanie, 

monitorowanie i ewaluację, 

3) promocję Projektu, 

4) uchylony, 

5) uchylony, 

6) opracowanie merytorycznego i finansowego podsumowania Projektu. 

 

Rozdział IV 

Nadzór metodyczny nad  projektem edukacyjnym Jasielska Liga Naukowa 

z LOTOSEM oraz  projektami naukowo-badawczymi i ich ocena 

§ 12  

1. Opiekę merytoryczną i metodyczną nad realizacją Projektu oraz monitorowanie, 

ewaluację i ocenę cząstkową jego rezultatów Miasto Jasło zleca ekspertowi 

zewnętrznemu. 

2. Do zadań eksperta zewnętrznego należy: 

1) wspieranie realizacji Projektu w każdym obszarze jego funkcjonowania, 

2) przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli z metody projektowej, 

3) odbycie konsultacji z nauczycielami – Opiekunami Ligi w uzgodnionym terminie, 
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4) monitorowanie i ewaluacja zadań projektowych, 

5) przeprowadzenie oceny cząstkowej realizacji projektów naukowo-badawczych 

według Procedury oceniania projektu w ramach Jasielskiej Ligi Naukowej 

z LOTOSEM stanowiącej Załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu, 

6) opracowanie raportu podsumowującego Projekt w roku szkolnym 2019/2020. 

3. Dyrektor szkoły sprawuje nadzór pedagogiczny nad realizacją projektu jako 

wdrożeniem nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu, 

innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych i metodycznych w celu 

rozwijania kompetencji uczniów, o którym mowa w art. 55 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dn. 

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn.zm.). 

§ 13 

1. Ocenę końcową projektów naukowo-badawczych zgodnie z Procedurą 

oceniania projektu w ramach Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM 

przeprowadza w  terminie do 30 czerwca 2020 r. Komisja Oceniająca 

powołana przez Burmistrza Miasta Jasła. Członkowie Komisji Oceniającej za 

swoją pracę otrzymują wynagrodzenia.  

2. W pracach Komisji jako obserwator może uczestniczyć przedstawiciel Fundacji 

LOTOS.  

3. Komisja Oceniająca przeprowadza ocenę projektów naukowo-badawczych na 

poszczególnych etapach edukacyjnych, uwzględniając obszary badawcze: 

1) obszar zintegrowany w obszarze edukacji wczesnoszkolnej: etap klas I-III, 

2) obszar humanistyczny: etap klas IV-VI, VII-VIII, 

3) obszar matematyczno-przyrodniczy: etap klas IV-VI, VII-VIII. 

 

 

Rozdział V 

Rodzice uczniów w projekcie 

§ 14 

1. Rodzice uczniów wchodzących w skład Ligowych Zespołów Badawczych wyrażają 

pisemną zgodę na: 

1) udział swojego dziecka w realizacji projektu naukowo-badawczego,  

2) przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją projektu naukowo-

badawczego w ramach Projektu w roku szkolnym 2019/20, 

3) wykorzystanie wizerunku ucznia do promocji i reklamy Projektu w mediach oraz 

działań promocyjno-reklamowych,  realizowanych przez Miasto Jasło 

i Fundację LOTOS. 
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2. Zgody rodziców przechowuje się w szkole wraz z pozostałą dokumentacją projektu. 

3. Wzór zgody rodziców, o której mowa w ust 1 pkt 1-3 stanowi Załącznik nr 10 do 

niniejszego Regulaminu. 

4. Rodzice uczniów wchodzących w skład Ligowych Zespołów Badawczych mają 

prawo uzyskiwania informacji u Opiekuna Ligi o działaniach swojego dziecka 

w Ligowym Zespole Badawczym, jego postępach, zachowaniu, współpracy 

z kolegami i Opiekunem Ligi. 

5. Rodzice mogą wspierać organizacyjnie działania Ligowych Zespołów Badawczych 

– nie ograniczając przy tym samodzielności uczniów. 

 

 
Rozdział VI 

Zasady przyznawania nagród za projekty naukowo-badawcze 

§ 15 

1. W ramach Projektu ustala się następujące kategorie nagród za realizację projektów 

naukowo-badawczych: 

1) Nagroda Główna dla Zespołu Ligowego za najlepszy projekt spośród wszystkich 

projektów naukowo-badawczych Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM, 

2) Nagrody za najlepsze projekty badawczo-naukowe w grupie wiekowej klas I-III 

szkoły podstawowej z dziedziny zintegrowanej w obszarze edukacji wczesnoszkolnej, 

4) Nagrody za najlepsze projekty badawczo-naukowe w grupie wiekowej klas IV-VI 

szkoły podstawowej z dziedziny humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej, 

5) Nagrody za najlepsze projekty badawczo-naukowe w grupie wiekowej klas VII-VIII 

szkoły podstawowej z dziedziny humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej, 

6) Nie więcej niż po 3 wyróżnienia za projekty w każdej kategorii i w każdej grupie 

wiekowej. 

2. W zależności od ocen uzyskanych przez Zespoły Ligowe Komisja Oceniająca może 

ustalić inny podział nagród i wyróżnień. 

3. Szkoła, z której pochodzi Ligowy Zespół Badawczy, któremu przyznano Nagrodę 

Główną dodatkowo, w ramach projektu, otrzymuje bon z przeznaczeniem na 

utworzenie pracowni dydaktyczno-edukacyjnej.  

§ 16 

1. Nagrodę Główną, bon na pracownię dydaktyczno-edukacyjną oraz nagrody 

z określonych kategorii i grup wiekowych za najwyżej ocenione przez Komisję 
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Oceniającą projekty naukowo – badawcze przyznaje Burmistrz Miasta Jasła wraz 

z przedstawicielem Grupy LOTOS. 

2. Ogólna ilość i wartość nagród ustalana jest przez Miasto Jasło stosownie do 

możliwości finansowych. 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

§ 17 

1. Niniejszy Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Jasła. 

2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają zastosowania procedury określonej w ust. 

1. 

3. Dokumentacja Projektu zawiera herb Miasta Jasła oraz logotyp Fundacji LOTOS. 

4. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Burmistrz Miasta 

Jasła. 

§ 18  

Klauzula informacyjna 

 

1. Administratorem danych jest Organizator projektu tj. Miasto Jasło z siedzibą przy 

ul. Rynek 12, 38-200 Jasło, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie na 

wskazany adres siedziby oraz telefonicznie:  13 448 63 00 lub pod adresem e-mail: 

urzad@um.jaslo.pl 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo 

skontaktować poprzez adres e-mail: iod@um.jaslo.pl lub na w/w adres we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody 

w zakresie i celu określonym w treści zgody.  

4. Państwa dane mogą zostać udostępnione lokalnym mediom.  

5. Nie przekażemy Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 

6. Przechowujemy zebrane dane do czasu zrealizowania celów przetwarzania 

opisanych powyżej lub do momentu cofnięcia zgody.  

7. Przysługuje Państwo prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody, jeżeli 

mailto:urzad@um.jaslo.pl
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zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy 

prawne. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa 

danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  

9. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, aczkolwiek brak jej wyrażenia 

uniemożliwi uczestnictwo w projekcie. 

10. Dane w ramach wyrażonej zgody nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

      

 

 

 

Burmistrz Miasta Jasła 

      

Ryszard Pabian 
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                Załącznik nr 1 

……………………………………………   do Regulaminu projektu edukacyjnego JASIELSKA LIGA NAUKOWA Z LOTOSEM 
(Nazwa i pieczęć szkoły)  

             

ZGŁOSZENIE 

projektu naukowo-badawczego 

w ramach JASIELSKIEJ LIGI NAUKOWEJ Z LOTOSEM 

w roku szkolnym 2019/2020 

CZĘŚĆ I -  DANE DOTYCZĄCE ZESPOŁU LIGOWEGO 

1 
Imiona i nazwiska 

uczniów 

1. 

2. 

3. 

2 
Dane nauczyciela – 

Opiekuna Ligi 

Imię i nazwisko: 

Adres e-mail do korespondencji:  

Numer telefonu: 

Realizacja projektu JLN z LOTOSEM:   

              po raz pierwszy                       kolejny raz              który?.............. 

3 
Klasa/Grupa wiekowa 

uczniów 

I - III IV- VI VII - VIII 

   

4. Obszar projektu 

zintegrowany w 

obszarze edukacji 

wczesnoszkolnej 

humanistyczny 
matematyczno-

przyrodniczy 

   

CZĘŚĆ II – DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU 

1 Tytuł projektu  

2 

Cele projektu 

naukowo-

badawczego 

 

3 

Planowane metody 

i środki realizacji 

projektu naukowo-

badawczego 

 

 

Podpisy uczniów – członków Ligowego Zespołu Badawczego 
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1. ………………………………………………   ………………………………………………..   
2. ……………………………………………..  ……………………………………………….. 
3………………………………………………..  ……………………………………………….. 

(imię i nazwisko)       (podpis) 
 
 
        ………………………………........ 
       (data i podpis nauczyciela-Opiekuna Ligi) 
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Załącznik nr 2 
 do Regulaminu projektu edukacyjnego Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM 

 

WZÓR PLANU REALIZACJI PROJEKTU 

W RAMACH JASIELSKIEJ LIGI NAUKOWEJ Z LOTOSEM 

 

CZEŚĆ I Informacje o projekcie 

 

 

CZEŚĆ II Plan realizacji projektu 

 

1. Cele szczegółowe (operacyjne) projektu 
 

2. Problemy szczegółowe do tematu projektu ( pytania napędzające) 

 

3. Zadania szczegółowe, terminy realizacji zadań i instrukcje 

 

4. Formy prezentacji 
 

5. Efekty projektu 
 

6. Formy oceny projektu 
 

7. Podmioty zewnętrzne współpracujące przy realizacji projektu (osoby i instytucje) 
  

8. Wpływ projektu na środowisko szkolne/przedszkolne 

 

 

 
   …………………………………………………………… 

     (data i podpis nauczyciela –Opiekuna Ligi) 

  

Temat projektu: 

Imię i nazwisko Opiekuna Ligi: 

Nazwa szkoły:  
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Załącznik nr 3 
do Regulaminu projektu edukacyjnego JASIELSKA LIGA NAUKOWA Z LOTOSEM 

 

 
(pieczęć szkoły)         Jasło, dn. ………………………. 

 
 
 

WYKAZ 

PROJEKTÓW NAUKOWO-BADAWCZYCH 

ZAKWALIFIKOWANYCH DO REALIZACJI 

W RAMACH JASIELSKIEJ LIGI NAUKOWEJ Z LOTOSEM 
 

W ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
      (nazwa szkoły) 

 
 

L.p. Tytuł projektu naukowo-badawczego 
Skład Ligowego 

Zespołu Badawczego 
Klasa/ grupa 

wiekowa 
Imię i nazwisko 
Opiekuna Ligi 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 

……………………………………….. 
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         (pieczęć i podpis dyrektora szkoły) 

Załącznik nr 4 
do Regulaminu projektu edukacyjnego JASIELSKA LIGA NAUKOWA Z LOTOSEM 

 

(pieczęć szkoły)                   Jasło, dn. ……………………………….. 

 

 

POWOŁANIE NAUCZYCIELA 

NA OPIEKUNA LIGI  

W RAMACH JASIELSKIEJ LIGI NAUKOWEJ Z LOTOSEM 

 

Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu JASIELSKIEJ LIGI NAUKOWEJ Z LOTOSEM powołuję 
Panią/Pana: 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko nauczyciela) 
 

 
na Opiekuna Ligi do sprawowania w roku szkolnym 2019/2020 opieki merytorycznej 
i metodycznej nad  następującymi projektami naukowo-badawczymi: 
 

L.p. Tytuł projektu naukowo-badawczego Imiona i nazwiska 
członków Zespołu 
Ligowego 

Klasa/grupa 
wiekowa 

1.  
 

  

2.  
 

  

 
Zakres obowiązków Opiekuna Ligi określa Regulamin JASIELSKIEJ LIGI NAUKOWEJ Z LOTOSEM, 

Statut Szkoły oraz procedury wewnętrzne Szkoły dotyczące edukacji, wychowania i opieki. 

 

 

         (podpis i pieczęć dyrektora szkoły) 
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(pieczęć szkoły)          Załącznik nr 5 
do Regulaminu projektu edukacyjnego JASIELSKA LIGA NAUKOWA Z LOTOSEM 

 

(miejscowość, data) 

 

   Burmistrz Miasta Jasła 

 

WNIOSEK 

O ZWIĘKSZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH 

NA REALIZACJĘ PROJEKTU BADAWCZEGO 

W RAMACH JASIELSKIEJ LIGI NAUKOWEJ Z LOTOSEM 

 

Zespół Ligowy w składzie: 

1) .........................................   ................................ 
(imię i nazwisko)     (klasa)  

2) .........................................  ................................. 
3) ..........................................  ................................. 
realizujący pod opieką Pana/i ............................................................................................... 

     (imię i nazwisko Opiekuna Ligi) 

 

uczniowski projekt naukowo badawczy pt.: 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

wnioskuje 

 

o przyznanie dodatkowej kwoty w wysokości ............................ zł (słownie: 

...................................................................................................... zł) na środki niezbędne do 

realizacji projektu. 
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Uzasadnienie: 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

W imieniu Zespołu Ligowego:     (pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły) 

 

....................................................... 

 (podpis Opiekuna Ligi) 

  



19 
 

 

Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM 

     Załącznik nr 5 
do Regulaminu projektu edukacyjnego JASIELSKA LIGA NAUKOWA Z LOTOSEM 

 

(pieczęć szkoły)        (miejscowość, data) 

 

        Burmistrz Miasta Jasła 

 

ROZLICZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH 

NA REALIZACJĘ UCZNIOWSKICH PROJEKTÓW NAUKOWO-BADAWCZYCH 

W RAMACH JASIELSKIEJ LIGI NAUKOWEJ Z LOTOSEM 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

 

Lp. Nazwa wydatku Cena jednostkowa Ilość 

szt. 

Kwota 

wydatku 

ogółem 

Nazwa i numer 

dowodu 

finansowego 

(uwierzytelniona 

kserokopia w 

załączeniu) 

      

      

      

      

 

 

Sporządził: ........................... 

(imię i nazwisko)  
 

 (pieczęć i podpis głównego księgowego)    (pieczęć i podpis dyrektora szkoły) 
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(pieczęć szkoły)            
            Załącznik nr 6  

do Regulaminu projektu edukacyjnego Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM 

 

DZIENNIK  

REALIZACJI PROJEKTU 

W RAMACH  

JASIELSKIEJ LIGI NAUKOWEJ  

Z  LOTOSEM 

Rok szkolny .............................. 

 

Tytuł projektu badawczo-naukowego: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Skład Ligowego Zespołu Badawczego: 

L.p. Imię i nazwisko ucznia Klasa/poziom wiekowy 

1.   

2.   

3.   

 

Imię i nazwisko Opiekuna Ligi:…………………………………………………………………………. 
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I. Plan projektu naukowo – badawczego 

1. Cele szczegółowe (operacyjne) projektu: 
 

2. Problemy szczegółowe do tematu projektu ( pytania napędzające) 

 

3. Zadania szczegółowe, terminy realizacji zadań i instrukcje 

 

4. Formy prezentacji 
 

5. Efekty projektu 
 

6. Formy oceny projektu 
 

7. Podmioty zewnętrzne współpracujące przy realizacji projektu (osoby i instytucje) 
 

8. Wpływ projektu na środowisko szkolne i pozaszkolne 
 

 

 

 

          Zatwierdzam: 
 
 
 

……….…………..………………….. 
(podpis i pieczęć dyrektora szkoły) 
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II. Obecność członków Ligowego Zespołu Badawczego  

na konsultacjach 

1. W roku 2019: 
 

L.p. Imię i nazwisko 
ucznia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daty 2019 
 

                    

1.  
 

                    

2.  
 

                    

3.  
 

                    

* Obecność zaznacza się skrótem: „ob.” , nieobecność –skrótem „nb.”. 
 
2. W roku 2020: 
 

L.p. Imię i nazwisko 
ucznia 
 
 
 
 
 
 
 

Daty 2020 
 

                    

1.  
 

                    

2.  
 

                    

3.  
 

                    

* Obecność zaznacza się skrótem: „ob.” , nieobecność –skrótem „nb.”. 
 
3. Średnia frekwencja na konsultacjach: 
1) w roku 2019: ………………. 
2) w roku 2020: ………………… 
         (podpis Opiekuna Ligi) 
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III. Tematyka konsultacji 

Data 
Liczba 
godzin 

Liczba 
uczestników 

Temat konsultacji 
Podpis  

Opiekuna Ligi 
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Załącznik nr 7 
do Regulaminu projektu edukacyjnego JASIELSKA LIGA NAUKOWA Z LOTOSEM 

  

 

SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE Z REALIZACJI PROJEKTU 

 W RAMACH JASIELSKIEJ LIGI NAUKOWEJ Z LOTOSEM 

(Wzór) 

I Informacje o projekcie 

1. Temat projektu: 
(Jeśli temat projektu został skorygowany w stosunku do przedstawionego w planie realizacji projektu, należy podać temat w 
ostatecznym brzmieniu). 

2. Imię i nazwisko nauczyciela - Opiekuna Ligi. 
 

3. Nazwa szkoły:  

 

II Przebieg realizacji projektu  

1. Cele projektu zrealizowane do momentu złożenia sprawozdania (w brzmieniu zgodnym z planem realizacji projektu): 

 
2. Problemy szczegółowe analizowane  do momentu złożenia sprawozdania  

(w brzmieniu zgodnym z planem realizacji projektu): 

 

3. Opis realizacji projektu:  

(Należy przedstawić  informacje o zrealizowanych pracach nad projektem, prezentując zrealizowane zadania projektowe w podanym 
układzie): 

a. Zadanie i instrukcje do zadania dla uczniów  
b. Szczegółowy opis sposobu realizacji zadania i instrukcji.  

(Opis należy zredagować tak, aby wiadomo było, jak przebiegała realizacja poszczególnych zadań, szczególnie  jaką aktywnością 
wykazywali się uczniowie, z jakich źródeł korzystali, z kim współpracowali, jakie materiały wypracowali, jak były prezentowane 
cząstkowe efekty projektu ). 

c. Zastosowane formy oceny do poszczególnych zadań  
 
(Taki układ należy powtórzyć adekwatnie do ilości zrealizowanych zadań. 
Jeśli na etapie realizacji projektu zadania i instrukcje zostały zmodyfikowane w stosunku do planu realizacji projektu, należy je 
podać w ostatecznym brzmieniu). 
 

III Uwagi nauczyciela o realizacji projektu 
(Należy zaprezentować opinię opiekuna na temat: stopnia zaawansowania projektu, uzyskanych efektów, sukcesów i ewentualnych 
trudności w realizacji projektu). 
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Załącznik nr 8 

do Regulaminu projektu edukacyjnego Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM 

 

SPRAWOZDANIE CAŁOŚCIOWE Z REALIZACJI PROJEKTU 

W RAMACH JASIELSKIEJ LIGI NAUKOWEJ Z LOTOSEM 

(Wzór) 

I Informacje o projekcie 

1. Temat projektu: 
(Jeśli temat projektu został skorygowany w stosunku do przedstawionego w planie realizacji projektu, należy podać 
temat w ostatecznym brzmieniu). 
 

2. Imię i nazwisko nauczyciela - Opiekuna Ligi: 
 

3. Nazwa szkoły:  

 

II Przebieg realizacji projektu 

1. Zrealizowane cele szczegółowe (w brzmieniu zgodnym z planem realizacji projektu): 

 
2. Przeanalizowane problemy szczegółowe (w brzmieniu zgodnym z planem realizacji projektu): 

 
3. Opis realizacji projektu:  

(W opisie realizacji projektu należy przedstawić informację o faktycznie zrealizowanych zadaniach  

w podanym układzie): 
 

d. Zadanie i instrukcje do zadania dla uczniów. 
 
e. Szczegółowy opis sposobu realizacji zadania i instrukcji.  
(Opis należy zredagować tak, aby wiadomo było, jak przebiegała realizacja poszczególnych zadań, szczególnie  jaką 
aktywnością wykazywali się uczniowie, z jakich źródeł korzystali, z kim współpracowali, jakie materiały wypracowali, jak 
były prezentowane cząstkowe efekty projektu). 
 

f. Zastosowane formy oceny do poszczególnych zadań  
(Taki układ należy powtórzyć adekwatnie do ilości zrealizowanych zadań 
Jeśli na etapie realizacji projektu zadania i instrukcje zostały zmodyfikowane w stosunku do planu realizacji projektu, 
należy je podać w ostatecznym brzmieniu). 
 

4. Efekty finalne projektu 
a. Wiedza i umiejętności nabyte przez uczniów 
b. Materiały wytworzone przez uczniów 
c. Inne efekty projektu 

 
5. Podmioty zewnętrzne współpracujące przy realizacji projektu (osoby i instytucje)  

(Należy wymienić podmioty współpracujące przy realizacji projektu i wskazać, na czym polegał ich udział). 

 
6. Wpływ projektu na środowisko szkolne i pozaszkolne 

 
III Uwagi nauczyciela – Opiekuna Ligi o realizacji projektu 

 
1. Informacja o zadaniach, które nie zostały zrealizowane w związku  

z wprowadzeniem zdalnej formy realizacji projektu  
(Należy kolejno wymienić zadania, które nie zostały zrealizowane z ww powodu i wskazać, czy zrezygnowano   
z realizacji danego zadania, czy też zostało ono zastąpione innym zadaniem/zadaniami, a jeśli tak, to jakim/jakimi) 
 

2. Inne uwagi  
(Należy zaprezentować opinię opiekuna na temat: stopnia realizacji założeń projektu, uzyskanych efektów, sukcesów i 
ewentualnych trudności w realizacji projektu) 
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Załącznik nr 9 

do Regulaminu projektu edukacyjnego Jasielska Liga naukowa z LOTOSEM 

 

PROCEDURA 

OCENIANIA PROJEKTU NAUKOWO-BADAWCZEGO 

W RAMACH JASIELSKIEJ LIGI NAUKOWEJ Z LOTOSEM 

Rozdział I Założenia ogólne 
 

1. Ocena projektu naukowo-badawczego, zwanego dalej projektem odbywa się według kryteriów 
określonych w Rozdziale V niniejszej Procedury. 
2. Ocena projektu odbywa się w 3 etapach. 
1) ocena sposobu zaplanowania i zaawansowania realizacji projektu – dokonywana według kryteriów 
określonych w Rozdziale V cz.1. 
2) ocena sposobu realizacji projektu – dokonywana według kryteriów określonych w  Rozdziale V cz. 2. 
3) ocena prezentacji uczniowskich – dokonywana według kryteriów określonych w Rozdziale V cz.3. 
 

Rozdział II. Ocena sposobu zaplanowania i zaawansowania realizacji projektu 
 
3. Ocena sposobu zaplanowania i zaawansowania realizacji projektu dokonywana jest na podstawie 
opracowanego przez nauczyciela Planu realizacji projektu oraz Sprawozdania cząstkowego z realizacji 
projektu. 
4. Ww. dokumenty Opiekun Ligi składa do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Jaśle, zwany dalej 
Wydziałem Oświaty w wersji papierowej i  elektronicznej (na adres e-mail Wydziału Oświaty) w 
terminach:   
- Plan realizacji projektu w terminie do 15 października 2019 r. 
- Sprawozdanie cząstkowe w terminie do 27 stycznia 2020 r.  
5. Oceny projektu na tym etapie dokonuje ekspert zewnętrzny, współpracujący stale z  organizatorami 
Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM, który dysponuje informacjami o  wspólnych założeniach 
przyjętych na etapie planowania projektów. 
6. Wydział Oświaty przekazuje ekspertowi zewnętrznemu dokumenty złożone przez nauczycieli do 
oceny cząstkowej odpowiednio w terminach do 20 października 2019 r. oraz 29 stycznia 2020 r.  
7. Ekspert dokonuje oceny zgodnie z przyjętymi kryteriami i dla każdego ocenianego projektu wypełnia 
Kartę oceny projektu według wzoru określonego w Rozdziale VII niniejszej Procedury. 
8. Ekspert zewnętrzny dokonuje oceny do 14 lutego 2020 r. 
9. Ekspert zewnętrzny sporządza w pliku Excel Zestawienie zbiorcze oceny projektów według wzoru 
określonego w Rozdziale VI niniejszej Procedury z uwzględnieniem przyznanej punktacji cząstkowej. 
10. Po dokonaniu oceny ekspert zewnętrzny przekazuje wypełnione i podpisane Karty oceny projektów 
oraz Zestawienie zbiorcze oceny projektów do Wydziału Oświaty w terminie do 20 lutego 2020 r. 
11. Wydział Oświaty w terminie 3 dni przekazuje nauczycielom – Opiekunom Ligi indywidualną 
informację o wynikach oceny cząstkowej drogą e-mailową. 
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Rozdział III. Ocena sposobu realizacji projektu 
 

12. Ocena sposobu realizacji projektu dokonywana jest na podstawie opracowanego przez nauczyciela-
Opiekuna Ligi Sprawozdania całościowego z realizacji projektu. 
13. Sprawozdanie całościowe z realizacji projektu nauczyciel – Opiekun Ligi składa w  terminie do  30 
maja 2020 r. do Wydziału Oświaty, w wersji papierowej i elektronicznej (e-mailowo). 
14. Oceny projektów na tym etapie dokonuje Komisja Oceniająca powołana do dn. 30 maja  2020 r. 
przez Burmistrza Miasta Jasła. 
15. W skład Komisji Oceniającej wchodzi Przewodniczący Komisji oraz: 
1) ekspert z obszaru wczesnoszkolnego, 
2) ekspert z obszaru humanistycznego, 
3) 2 ekspertów z obszaru matematyczno-przyrodniczego.  
16. Przewodniczący i eksperci wchodzący w skład komisji, legitymują się znajomością zasad realizacji 
edukacyjnych projektów badawczych oraz wykształceniem kierunkowym – odpowiednio 
humanistycznym, matematycznym oraz przyrodniczym, z zakresu edukacji wczesnoszkolnej lub 
przedszkolnej. 
17. Pracą zespołów koordynuje przewodniczący Komisji Oceniającej, wybrany spośród jej członków na 
pierwszym posiedzeniu. 
18. Pierwsze spotkanie Komisji Oceniającej odbywa się w formie zdalnej do 8 czerwca 2020 r. 
z udziałem eksperta zewnętrznego. Podczas spotkania przewodniczący  omawia procedurę oceny 
sposobu realizacji projektów, a ekspert zewnętrzny prezentuje aktualnie obowiązujące kryteria oceny 
na tym etapie.  
19. Członkowie poszczególnych zespołów Komisji Oceniających ustalają podział projektów do oceny. 
20. Członkowie zespołów Komisji Oceniającej dokonują indywidualnej oceny projektów w  odniesieniu 
do kryteriów określonych w Rozdziale V cz. 2 niniejszej Procedury z wykorzystaniem Karty oceny 
projektu, w terminie do 30  czerwca  2020 r. 
21 Po zakończeniu oceny indywidualnej członkowie zespołów Komisji Oceniającej ustalają wspólną 
punktację za Sprawozdania całościowe z realizacji projektu, wypełniają  i podpisują  Karty oceny 
projektów oraz nanoszą  wyniki  do Zestawienia zbiorczego oceny projektów w pliku Excel. 
 

Rozdział IV. Ocena  efektów realizacji projektu  
 
22. Ocena  efektów realizacji projektu  odbywa się  na podstawie prezentacji przygotowanych przez 
zespoły uczniowskie.  
22. Prezentacje uczniowskie  mogą mieć dowolną formę cyfrową, np. prezentacji multimedialnej, filmu, 
audycji radiowej lub telewizyjnej, strony internetowej, tekstu prasowego (np. artykuł, wywiad, 
reportaż). W przypadku, gdy efekty projektu nie powstały w wersji cyfrowej ( np.  album, wystawa, 
książka kucharska itp.) prezentacja  tych efektów również musi być  złożona w wersji cyfrowej (np. 
zdjęcia, prezentacja multimedialna).   
23. Prezentacje uczniowskie składają nauczyciele – Opiekunowie Ligi w terminie do 30 maja 2020 r. do 
Wydziału Oświaty,  na płycie CD, DVD lub wysyłają e-mailowo na adres: wo1@um.jaslo.pl 
23. Indywidualnej oceny prezentacji dokonuje Komisja Oceniająca, o której mowa w Rozdziale III pkt 
14 i 15.   
24. Członkowie poszczególnych zespołów Komisji Oceniających ustalają podział projektów do oceny. 
25. Członkowie zespołów Komisji Oceniającej dokonują indywidualnej oceny projektów w  odniesieniu 
do kryteriów określonych w Rozdziale V cz. 3 niniejszej Procedury z wykorzystaniem Karty oceny 
projektu, w terminie do 30 czerwca  2020 r. 
26. Po zakończeniu oceny indywidualnej zespoły Komisji Oceniającej ustalają wspólną punktację za 
prezentacje uczniowskie, nanoszą ją na Karty oceny projektów oraz wypełniają Zestawienie zbiorcze 
oceny projektów ze swojego obszaru w pliku Excel. 
27. Zestawienie zbiorcze oceny projektów ze swojego obszaru w pliku Excel, zawierające punktację ze 
wszystkich etapów oceny projektów i punktację łączną, zespoły Komisji Oceniającej przekazują 
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przewodniczącemu Komisji bezpośrednio po zakończeniu prac wraz z kompletnymi Kartami oceny 
projektów oraz kompletną dokumentacją złożoną przez nauczycieli-Opiekunów Ligi. 

Rozdział V. Kryteria oceny projektu 
 
27. Ustala się następujące kryteria oceny projektu naukowo-badawczego w ramach Jasielskiej Ligi 
Naukowej z LOTOSEM: 
 
Część 1. Ocena sposobu zaplanowania i zaawansowania realizacji projektu naukowo-badawczego: 

L.p. Kryteria/uwagi do punktacji Maksymalna ilość 
punktów 

1.  Temat projektu 6 pkt 

a Temat ma formę pytania problemowego 1 

b temat implikuje przeprowadzenie postępowania badawczego 
*częściowo – 1 pkt; w pełni – 2 pkt 

2* 

c temat obejmuje problem o charakterze interdyscyplinarnym 1 

d temat jest sformułowany w sposób budzący ciekawość poznawczą 1 

e temat jest związany z celem konkursu – promowanie Jasła  1 

2.  Cele projektu 6 pkt 

a cele są poprawnie zoperacjonalizowane 1 

b cele operacyjne obejmują pełny zakres tematu projektu 1 

c cele operacyjne odnoszą się do procesu badawczego 
*częściowo – 1 pkt; w pełni – 2 pkt 

2* 

d cele projektu są realizowane systematycznie, zgodnie  
z założeniami 
*częściowo  – 1 pkt; w pełni – 2 pkt 

2* 

3.  Problemy szczegółowe 4 pkt 

a wszystkie problemy szczegółowe są sformułowane w formie 
poprawnego pytania problemowego 

1 

b wszystkie sformułowane problemy szczegółowe stanowią spójne 
elementy składowe tematu projektu 

1 

c sformułowane problemy szczegółowe pozwalają uczniom na 
realizację procesu badawczego 
*częściowo – 1 pkt; w pełni – 2 pkt 

2* 

4. Przebieg realizacji projektu 11 pkt 

a zadania szczegółowe są poprawnie sformułowane 1 

b zadania szczegółowe są spójne z problemami szczegółowymi 1 

c zadania są nakierowane na realizację procesu badawczego 
*częściowo – 1 pkt; w pełni – 2 pkt 

2* 

d zadania wymagają od uczniów korzystania z różnych źródeł 
informacji 
*częściowo – 1 pkt; w pełni – 2pkt 

2* 

e zadania i instrukcje uwzględniają różne formy aktywności badawczej 
uczniów 
*częściowo – 1 pkt; w pełni – 2 pkt 

2* 

f instrukcje dla uczniów są poprawnie sformułowane (przejrzystość, 
jasność, jednoznaczność) 

1 

g zadania i instrukcje są realizowane systematycznie, zgodnie z 
założeniami 
*zadania – 1 pkt; instrukcje – 1 pkt 

2* 

Razem za część 1. oceny: 27 pkt 
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Część 2. Ocena sposobu realizacji projektu naukowo-badawczego: 

L.p. Kryteria /uwagi do punktacji Maksymalna ilość 
punktów 

1. Zakres realizacji projektu 
**dotyczy projektów realizowanych w grupach przedszkolnych 

5 pkt 

a zrealizowanie zadań szczegółowych przyczyniło się do zdobycia 
wiedzy i umiejętności przedmiotowych 

1 

b zrealizowanie zadań szczegółowych przyczyniło się do zdobycia 
wiedzy i umiejętności międzyprzedmiotowych 

1 

c zrealizowanie zadań szczegółowych przyczyniło się do zdobycia 
wiedzy i umiejętności ponadprzedmiotowych 

1 

d zaangażowano w realizację projektu podmioty zewnętrzne 
 

1  

e w realizacji projektu uwzględniono oddziaływanie na środowisko 
szkolne i/lub  pozaszkolne 

1  

2.  Formy oceny pracy uczniów 1 pkt 

a uwzględniono różne formy oceny, zgodnie ze specyfiką pracy 
projektowej (min. 3) 

1 

3.  Formy prezentacji efektów projektu 2 pkt 

a Zastosowano różne formy prezentacji efektów projektu w 
środowisku szkolnym i/lub  pozaszkolnym 
 

1 

b Formy prezentacji służą realizacji celów projektu 
 

1 

4. Efekty projektu 5 pkt 

a efekty projektu świadczą o realizacji celów projektu (uzasadnione są 
odstępstwa  wynikające ze zmiany formy realizacji projektu na 
zdalną) 

1 

b efekty projektu odnoszą się do badawczego charakteru projektu 
*częściowo – 1 pkt; w pełni – 2pkt 

2* 

c efekty projektu dowodzą aktywności badawczej uczniów w toku 
realizacji projektu 
*częściowo – 1 pkt; w pełni – 2pkt 

2* 

5. Szczególne walory projektu 4 pkt 

a szczególna wartość merytoryczna projektu 
*ciekawy, ważny naukowo problem do zbadania LUB wysoki stopień 
trudności projektu – 2 pkt 

2* 

b szczególna wartość wychowawcza projektu 
*ciekawy, ważny społecznie problem do zbadania LUB wysoki 
stopień oddziaływania projektu na środowisko – 2 pkt 

2* 

Razem za część 2 oceny: 17  pkt 
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Część 3. Ocena prezentacji efektów projektu 

L.p. Kryteria/uwagi do punktacji Maksymalna ilość 
punktów 

1. Forma prezentacji efektów projektu 8 pkt 

a forma prezentacji jest adekwatna do założonych celów i 
osiągniętych efektów 
*adekwatna do celów – 1 pkt; adekwatna do efektów – 1 pkt 

2* 

b prezentacja jest jasna, przejrzysta, uporządkowana 
*częściowo – 1 pkt; w pełni – 2 pkt; w stopniu wyróżniającym – 3 pkt 

3* 

c prezentację cechuje wysoki poziom estetyki  
*częściowo – 1 pkt; w pełni – 2 pkt; w stopniu wyróżniającym – 3 pkt 

3* 

2.  Zawartość prezentacji efektów projektu 
 

22 pkt 

a treść prezentacji jest spójna z tematem projektu 
*częściowo – 1 pkt; w pełni – 2 pkt 

2* 

b treść prezentacji jest spójna z celami projektu (uzasadnione są 
rozbieżności wynikające ze zmiany formy realizacji projektu na 
zdalną) 

1 

c prezentacja świadczy o zrealizowaniu celów projektu (uzasadnione 
są rozbieżności wynikające ze zmiany formy realizacji projektu na 
zdalną) 

1 
 

d treść/zawartość prezentacji wynika ze zrealizowanych zadań 
projektowych  
częściowo – 1 pkt; w pełni – 2 pkt 

2* 
 

e dokonano właściwej selekcji materiału 
*częściowo – 1 pkt; w pełni – 2 pkt 

2* 

f prezentacja dowodzi realizacji projektu jako procesu badawczego 
*częściowo- 1 pkt; w pełni- 2 pkt, w stopniu wyróżniającym – 3 pkt  

3* 

g w prezentacji zostały przedstawione wyniki projektu  - rozwiązanie 
badanego problemu 
*przedstawiono wyniki projektu – 1 pkt; przedstawione wyniki 
odnoszą się do rozwiązania problemu – 1 pkt  

2* 

h treść/zawartość prezentacji świadczy o nabyciu przez uczniów 
wiedzy i umiejętności przedmiotowych 
*częściowo- 1 pkt; w pełni- 2 pkt, w stopniu wyróżniającym – 3 pkt 

3* 

i treść/zawartość prezentacji świadczy o nabyciu przez uczniów 
wiedzy i umiejętności międzyprzedmiotowych 
*częściowo- 1 pkt; w pełni- 2 pkt, w stopniu wyróżniającym – 3 pkt 

3* 

j treść/zawartość  prezentacji świadczy o nabyciu przez uczniów 
wiedzy i umiejętności ponadprzedmiotowych 
*częściowo- 1 pkt; w pełni- 2 pkt, w stopniu wyróżniającym – 3 pkt 

3* 

3.  Poziom merytoryczny prezentacji 10 pkt 

a prezentacja jest poprawna pod względem merytorycznym  
częściowo – 1 pkt; w pełni – 2 pkt; 

2 

b  w prezentacji prawidłowo i ze zrozumieniem zastosowano język 
danej dziedziny/dyscypliny 
*częściowo – 1 pkt; w pełni – 2 pkt; w stopniu wyróżniającym – 3 pkt  

3* 

c stopień trudności prezentowanego materiału jest odpowiedni dla 
danej grupy wiekowej 

3* 
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*częściowo – 1 pkt; w pełni – 2 pkt; stanowi duże wyzwanie dla danej 
grupy wiekowej – 3 pkt 

d prezentowany materiał wykracza poziomem trudności poza zakres 
materiału szkolnego 
*częściowo – 1 pkt; w pełni – 2 pkt 

2* 

4 Szczególne walory prezentacji  4 

a szczególna wartość merytoryczna prezentacji – 2 pkt 2 

b szczególnie atrakcyjna forma  prezentacji – 2  pkt 2 

Razem za część 3. oceny: 44 pkt 

 
Część 4. Punktacja łączna 

L.p. Przedmiot oceny Maksymalna suma 
punktów 

1.  Ocena sposobu zaplanowania i zaawansowania realizacji projektu 27 pkt 

2. Ocena sposobu realizacji projektu 
 

  17  pkt 

3. Ocena prezentacji uczniowskich 
 

44 pkt 

Razem maksymalnie 88  pkt 

 
Rozdział VII. Karta oceny projektu 

29. Wyniki oceny realizacji projektu naukowo badawczego wpisuje się do Karty oceny projektu według 
poniższego wzoru:  
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KARTA OCENY PROJEKTU 
REALIZOWANEGO W RAMACH JASIELSKIEJ LIGI NAUKOWEJ Z LOTOSEM  

W ROKU SZKOLNYM:……………… 
Tytuł projektu:  
Imię i nazwisko Opiekuna Ligi:  

Część 1. Ocena sposobu zaplanowania i zaawansowania realizacji  
projektu naukowo-badawczego: 

L.p. Kryteria/uwagi do punktacji Uzyskana 
ilość punktów 

Maks.ilość 
punktów 

1.  Temat projektu  6 pkt 

a Temat ma formę pytania problemowego  1 

b temat implikuje przeprowadzenie postępowania badawczego 
*częściowo – 1 pkt; w pełni –  2 pkt 

 2* 

c temat obejmuje problem o charakterze interdyscyplinarnym  1 

d temat jest sformułowany w sposób budzący ciekawość poznawczą  1 

e temat jest związany z celem konkursu – promowanie Jasła   1 

2.  Cele projektu  6 pkt 

a cele są poprawnie zoperacjonalizowane  1 

b cele operacyjne obejmują pełny zakres tematu projektu   

c cele operacyjne odnoszą się do procesu badawczego 
*częściowo –  1 pkt; w pełni – 2 pkt 

 2* 

d cele projektu są realizowane systematycznie, zgodnie  
z założeniami 
*częściowo  –  1 pkt; w pełni – 2 pkt 

 2* 

3.  Problemy szczegółowe  4 pkt 

a wszystkie problemy szczegółowe są sformułowane w formie 
poprawnego pytania problemowego 

 1 

b wszystkie sformułowane problemy szczegółowe stanowią spójne 
elementy składowe tematu projektu 

 1 

c sformułowane problemy szczegółowe pozwalają uczniom na realizację 
procesu badawczego 
*częściowo – 1 pkt; w pełni – 2 pkt 

 2* 

4. Przebieg realizacji projektu  11 pkt 

a zadania szczegółowe są poprawnie sformułowane  1 

b zadania szczegółowe są spójne z problemami szczegółowymi  1 

c zadania są nakierowane na realizację procesu badawczego 
*częściowo – 1 pkt; w pełni – 2 pkt 

 2* 

d zadania wymagają od uczniów korzystania z różnych źródeł informacji 
*częściowo – 1 pkt; w pełni – 2pkt 

 2* 

e zadania i instrukcje uwzględniają różne formy aktywności badawczej 
uczniów 
*częściowo – 1 pkt; w pełni – 2 pkt 

 2* 

f instrukcje dla uczniów są poprawnie sformułowane (przejrzystość, 
jasność, jednoznaczność) 

 1 

g zadania i instrukcje są realizowane systematycznie, zgodnie z 
założeniami 
*zadania – 1 pkt; instrukcje – 1 pkt 

 2* 

Razem za część 1. oceny:  27 pkt 

 
.................................................................. 

(podpis eksperta zewnętrznego 
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Część 2. Ocena sposobu realizacji projektu naukowo-badawczego: 
 

L.p Kryteria /uwagi do punktacji Uzyskana 
ilość 

punktów 

Maks. ilość 
punktów 

1. Zakres realizacji projektu  5 pkt 

a zrealizowanie zadań szczegółowych przyczyniło się do zdobycia wiedzy 
i umiejętności przedmiotowych  

 1 

b zrealizowanie zadań szczegółowych przyczyniło się do zdobycia wiedzy 
i umiejętności międzyprzedmiotowych 

 1 

c zrealizowanie zadań szczegółowych przyczyniło się do zdobycia wiedzy 
i umiejętności ponadprzedmiotowych 

 1 

d zaangażowano w realizację projektu podmioty zewnętrzne 
 

 1 

e w realizacji projektu uwzględniono oddziaływanie na środowisko 
szkolne i/ lub pozaszkolne 

 1 

2.  Formy oceny pracy uczniów  1 pkt 

a uwzględniono różne formy oceny, zgodnie ze specyfiką pracy 
projektowej (min. 3) 

 1 

3.  Formy prezentacji efektów projektu  2 pkt 

a zastosowano różne formy prezentacji efektów projektu w środowisku 
szkolnym i /lub pozaszkolnym 

 1 

b formy prezentacji służą realizacji celów projektu 
 

 1 

4. Efekty projektu  5 pkt 

a efekty projektu świadczą o realizacji celów projektu (uzasadnione są 
odstępstwa  wynikające ze zmiany formy realizacji projektu na zdalną)  

 1 

b efekty projektu odnoszą się do badawczego charakteru projektu 
*częściowo – 1 pkt; w pełni – 2 pkt 

 2* 

c efekty projektu dowodzą aktywności badawczej uczniów w toku 
realizacji projektu 
*częściowo – 1 pkt; w pełni – 2 pkt 

 2* 

5. Szczególne walory projektu  4 pkt 

a szczególna wartość merytoryczna projektu 
*ciekawy, ważny naukowo problem do zbadania LUB wysoki stopień 
trudności projektu – 2 pkt 

 2* 

b szczególna wartość wychowawcza projektu 
*ciekawy, ważny społecznie problem do zbadania LUB wysoki stopień 
oddziaływania projektu na środowisko – 2 pkt 

 2* 

Razem za część 2 oceny: 
 

 17 pkt 

 
 
 

      1)............................................................... 
 
 
 

2) ............................................................. 
(podpisy członków zespołu Komisji Oceniającej 
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Część 3. Ocena prezentacji efektów projektu 
 

L.p. Kryteria/uwagi do punktacji Uzyskana 
ilość 

punktów 

Maksymalna 
ilość punktów 

1. Forma prezentacji efektów projektu  8 pkt 

a forma prezentacji jest adekwatna do założonych celów  
i osiągniętych efektów 
*adekwatna do celów – 1 pkt; adekwatna do efektów – 1 pkt 

 2* 

b prezentacja jest jasna, przejrzysta, uporządkowana 
*częściowo – 1 pkt; w pełni – 2 pkt; w stopniu wyróżniającym – 3 pkt 

 3* 
 

c prezentację cechuje wysoki poziom estetyki  
*częściowo – 1 pkt; w pełni – 2 pkt; w stopniu wyróżniającym – 3 pkt 

 3* 

2.  Zawartość prezentacji efektów projektu  22 pkt 

a treść prezentacji jest spójna z tematem projektu 
*częściowo – 1 pkt; w pełni – 2 pkt 

 2* 

b treść prezentacji jest spójna z celami projektu (uzasadnione są 
rozbieżności wynikające ze zmiany formy realizacji projektu na 
zdalną) 

 1 

c prezentacja świadczy o zrealizowaniu celów projektu (uzasadnione są 
rozbieżności wynikające ze zmiany formy realizacji projektu na 
zdalną) 

 1 
 

d treść/zawartość  prezentacji wynika ze zrealizowanych zadań 
projektowych  
częściowo – 1 pkt; w pełni – 2 pkt 

 2* 

e dokonano właściwej selekcji materiału 
*częściowo – 1 pkt; w pełni – 2 pkt 

 2* 

f prezentacja dowodzi realizacji projektu jako procesu badawczego 
*częściowo – 1 pkt; w pełni – 2 pkt; w stopniu wyróżniającym – 3 pkt  

 3* 

g w prezentacji zostały przedstawione wyniki projektu  - rozwiązanie 
badanego problemu 
*przedstawiono wyniki projektu – 1 pkt; przedstawione wyniki 
odnoszą się do rozwiązania problemu – 1 pkt  

 2* 

h treść/zawartość prezentacji świadczy o nabyciu przez uczniów wiedzy 
i umiejętności przedmiotowych  
*częściowo – 1 pkt; w pełni – 2 pkt; w stopniu wyróżniającym – 3 pkt 

 3* 

i treść/zawartość prezentacji świadczy o nabyciu przez uczniów wiedzy 
i  umiejętności międzyprzedmiotowych 
*częściowo – 1 pkt; w pełni – 2 pkt; w stopniu wyróżniającym – 3 pkt 

 3* 

j treść/zawartość  prezentacji świadczy o nabyciu przez uczniów wiedzy 
i umiejętności ponadprzedmiotowych 
*częściowo – 1 pkt; w pełni – 2 pkt; w stopniu wyróżniającym – 3 pkt 

 3* 

3.  Poziom merytoryczny prezentacji  10 pkt 

a prezentacja jest poprawna pod względem merytorycznym  
*częściowo – 1 pkt; w pełni – 2 pkt 

 2* 

b w prezentacji prawidłowo i  ze zrozumieniem zastosowano język 
danej dziedziny/dyscypliny 
*częściowo – 1 pkt; w pełni – 2 pkt; w stopniu wyróżniającym – 3 pkt  

 3* 

c stopień trudności prezentowanego materiału jest odpowiedni dla 
danej grupy wiekowej 

 3* 
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*częściowo – 1 pkt; w pełni – 2 pkt; stanowi duże wyzwanie dla danej 
grupy wiekowej – 3 pkt. 

d prezentowany materiał wykracza poziomem trudności poza zakres 
materiału szkolnego 
*częściowo – 1 pkt; w pełni – 2 pkt 

 2* 

5 Szczególne walory prezentacji   4* 

a szczególna wartość merytoryczna prezentacji – 2 pkt  2 

b szczególnie atrakcyjna forma i/lub  sposób prezentacji – 2 pkt  2 

Razem za część 3. oceny:  44 pkt 

 
1) ........................................................ 

 
2) ....................................................... 

(podpisy członków zespołu Komisji Oceniającej) 

Część 4. Punktacja łączna 

L.p. Przedmiot oceny Uzyskana 
ilość 

punktów 

Maks. suma 
punktów 

1.  Ocena sposobu zaplanowania i zaawansowania realizacji projektu  27 pkt 

2. Ocena sposobu realizacji projektu  17 pkt 

3. Ocena prezentacji uczniowskich  44 pkt 

 Razem maksymalnie:  88 pkt 

 
.......................................................................... 

(podpis przewodniczącego Komisji Oceniającej) 

 
 
 
Rozdział VIII. Zakończenie oceny projektów Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM 
 
30. Na tym etapie procedury do dn. 30 czerwca 2020 r. odbywa się zdalne spotkanie podsumowujące 
Komisji Oceniającej. 
31. Podczas spotkania, o którym mowa w p-kcie 30., członkowie zespołów Komisji Oceniającej pod 
kierunkiem przewodniczącego wyłaniają zwycięzców i wyróżnionych w poszczególnych kategoriach 
i zatwierdzają wyniki, a także kwalifikują Zespoły Ligowe do prezentacji 3-4 najlepszych projektów 
podczas gali wręczania nagród w ramach Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM. 
32. Przewodniczący sporządza Protokół posiedzenia podsumowującego Komisji Oceniającej 
zawierający wykaz laureatów i wyróżnionych w poszczególnych kategoriach i przekazuje go 
niezwłocznie do Wydziału Oświaty wraz z Zestawieniami zbiorczymi oceny projektów, Kartami oceny 
projektów  oraz kompletną dokumentacją złożoną przez nauczycieli-Opiekunów Ligi. 
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Załącznik nr 10 

do Regulaminu projektu edukacyjnego JASIELSKA LIGA NAUKOWA Z LOTOSEM 
  

 

OŚWIADCZENIE 

1. Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego syna/mojej córki*: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     (imię i nazwisko dziecka) 

 
Ucznia /Uczennicy* klasy ………… w ………………………………………………………………………………………… 

(nazwa szkoły) 
         

w realizacji projektu naukowo-badawczego w ramach Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM 
w roku szkolnym 2019/2020. 
 
2. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem się z przedstawionym mi Regulaminem projektu 
edukacyjnego Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM, akceptuję jego postanowienia oraz 
zobowiązuję się do ich przestrzegania. 
 
3. Wyrażam ponadto zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/mojej córki*: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko) 

 
w związku z udziałem w projekcie badawczo-naukowym w ramach Jasielskiej Ligi Naukowej 
z LOTOSEM w roku szkolnym 2019/2020 realizowanym przez Miasto Jasło reprezentowanym 
przez Burmistrza  Miasta Jasła wyłącznie na potrzeby w/w projektu. 
 
Zostałem/am poinformowany i wiem, że podanie przeze mnie danych osobowych jest 
dobrowolne oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania.  
 
Mam również świadomość przysługującego mi prawa do wycofania zgody na przetwarzanie 
moich danych osobowych i wiem, że cofniecie to powinno mieć formę pisemnej informacji 
złożonej do siedziby Administratora tj. Miasta Jasła mieszczącej się przy ul. Rynek 12, 38-200 
Jasło. Jednocześnie wiem, że skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na 
przetwarzanie danych, które miało miejsce do momentu cofnięcia zgody.  
 
 
 
 
 
Jasło, dn ……………………………….      …………………………………… 
 
         …………………………………… 
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          (podpisy rodziców) 

 

 
Imię i nazwisko rodziców (opiekuna prawnego)  

 

       …………………………………………………….. 
       ojca 
 

       ……………………………………………………. 
         matki 

 
Dotyczące dziecka………………………………………………………………………………………………………………… 
     Imię i nazwisko dziecka 
 
1. Wyrażam/Nie wyrażam zgodę/y* na używanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka przez 
Miasto Jasło w celach informacyjnych oraz promocyjnych w ramach Jasielskiej Ligi Naukowej z 
LOTOSEM.  
2. Wyrażam/Nie wyrażam zgodę/y* na nieodpłatne używanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego 
dziecka na stronie internetowej szkoły macierzystej w ramach organizowanych spotkań oraz 
konkursów podczas realizacji projektu Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM w celu umieszczenia relacji 
na stronach internetowych. Niniejsza zgoda jest dobrowolna, można ją cofnąć w dowolnym momencie. 
Szkoła macierzysta, której udostępniono dane staje się administratorem, u którego mogą Państwo 
zrealizować swoje prawa wynikające z RODO, np. prawo do usunięcia danych (prawo do bycia 
zapomnianym). Więcej informacji na temat przetwarzania danych uzyskają Państwo u poszczególnych 
administratorów, którzy otrzymają informację o wyrażeniu niniejszej zgody. 
3. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 
4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy rozpowszechnienia wizerunku mojego dziecka w celach 
określonych w pkt. 1 i 2, w szczególności: 
- we wszystkich drukowanych materiałach promocyjnych, ulotkach, artykułach w gazetach 
i czasopismach, 
- na stronie internetowej szkoły i Miasta Jasła, 
- na innych stronach internetowych, w szczególności portalach społecznościowych (m.in. Facebook) 
oraz serwisach internetowych (m.in. Youtube), 
- na organizowanych przed szkołę macierzystą i Miasto Jasło wydarzeniach oraz imprezach publicznych. 
5. Przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka może być użyty do różnego rodzaju form 
elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu 
końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 
6. Oświadczam, że jestem świadomy, iż wizerunek mojego dziecka może być zestawiony z wizerunkami 
innych dzieci oraz incydentalnie rodziców w ramach realizacji Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM.   
7. Niniejsza zgoda dotyczy fotografii i/lub filmów z udziałem mojego dziecka wykonanych na zlecenie 
szkoły lub Miasta Jasła. 
8. Jestem świadom/ma, że z tytułu złożenia niniejszego oświadczenia oraz za udostępnienie wizerunku 
mojego dziecka obecnie jak i w przyszłości w celach określonych w pkt. 1 i 2 nie przysługuje mi 
wynagrodzenie. 
 

 
Jasło, dn ……………………………….      …………………………………… 
 
         …………………………………… 
          (podpisy rodziców) 

 


